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Product Artikelnummer 

AM Cleaner® 318801 

PRODUCTOMSCHRIJVING 
Recoat AM Cleaner® is een desinfecteermiddel op waterbasis met 0% alcohol en is PH neutraal.  
De inhoudsstoffen zijn actief tegen virussen, bacteriën, schimmels, gisten en algen.  
Recoat AM Cleaner® tast de ondergrond niet aan, daardoor is deze geschikt voor nagenoeg alle ondergronden.  
Niet te gebruiken op ondergronden die direct met voedsel in aanraking komen. 
 
Het product is tevens ontwikkeld voor het desinfecteren van ondergronden die behandeld zijn met Recoat AM 
Protector®. 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
Nagenoeg alle ondergronden en alle sectoren. 
 
 
 
 
 
 
 



Werkomschrijving 

& Verwerkingscondities 
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APPLICATIE SPRAY  
Recoat AM Cleaner® aanbrengen d.m.v. sprayflacon tot de gehele ondergrond nat is en met een microvezeldoek 
verdelen, niet droogmaken. De ondergrond dient 8-10 minuten vochtig te blijven voor een optimale werking.  



Technische Eigenschappen 
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Basis Quaternair ammonium 

PH Waarde PH neutraal 

Verdunning Kant en klaar 

Opslagstabiliteit Ongeopend 1 jaar mits droog, koel en vorstvrij opgeslagen. 

Kleur Kleurloos 

VOS  Dit product bevat geen vluchtige stoffen. 

Applicatie Microvezeldoek of  anders 

Bescherming Draag handschoen 

 



Algemene Informatie 
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Innovatie 

Dit product een desinfecteermiddel op waterbasis met 0% alcohol en is 
PH neutraal De inhoudsstoffen zijn actief tegen virussen, bacteriën, 
schimmels en gisten en algen.   

Functionaliteit Voorkomt verspreiding van virussen, bacteriën, schimmels en gisten. 

Marktrelevantie Op nagenoeg alle ondergronden en sectoren toepasbaar.   

Veiligheid Alle Recoat producten voldoen aan de REACH norm 

Milieu Product bevat geen oplosmiddelen. 

 
BELANGRIJKE INFORMATIE  
Recoat producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Het is van groot belang dat de applicateur voldoende 
kennis tot zich heeft genomen over de ondergrond en het product. Zijn kennis en kunde bepalen mede het 
uiteindelijke resultaat. Derhalve kunnen aan deze richtlijnen geen rechten worden ontleend. 
 
TRANSPORT 
Temperatuur bij opslag, transport en verwerking minimaal 5°C en maximaal 30°C bij relatieve luchtvochtigheid van 
maximaal 85%. 
 
VEILIGHEID  
Alle Recoat producten bestaan uit grondstoffen welke REACH geregistreerd staan.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de voorschriften te houden betreffende gezondheid, veiligheid en 
milieu. Veiligheidsinformatieblad vindt u op www.recoat.eu  
 
MILIEU 
Dit product bevat geen oplosmiddelen.  

 

http://www.recoat.eu/

